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Co mají společného slova brufenovat, googlovat, luxovat, rolbovat a youtubovat? Kromě
toho, že jsou všechna slovesy zakončenými
příponou -ovat, jde také o slova, která byla
odvozena od vlastního jména, přesněji od
názvu obchodní značky.
Pojmenování produktů nebo činností, ke
které jsou používány, podle názvu obchodní značky nejsou v češtině ani v jiných
jazycích neobvyklá. Tak například slovesa
googlovat, youtubovat mají své ekvivalenty
také v dalších jazycích. V angličtině jsou
dokonce tato poměrně nová slova zachycena
už i ve slovnících.
Ač jsou slova takto vytvořená v počátku
své existence zpravidla spojována pouze
s produktem konkrétní společnosti – lux,
tedy „přístroj společnosti AB Lux (později
Electrolux), který slouží k vysávání prachu“ – mohou časem získat širší, obecnější
význam – v případě luxu „přístroj sloužící
k vysávání prachu“.
K některým takovým slovům máme
v češtině i synonymní protějšky, které
jsou odvozeny od obecných jmen. Někdy
tato synonyma vytlačují slova odvozená
od obchodní značky, tak například spíše
kopírujeme, než bychom xeroxovali (od značky
tiskáren a kopírek Xerox), někdy jim směle
konkurují, jako v případě vysávat a luxovat.
K jiným, jako například rolbovat (od názvu
švédské společnosti Rolba), synonymum
nemáme.
Zejména u novějších výrazů vytvořených
tímto způsobem je souvislost se značkou
zachována, kupříkladu googlovat, googlit –
„vyhledávat na internetu pomocí vyhledávače Google“; youtubovat – „používat server
YouTube (vyhledávat, zveřejňovat, sledovat
na něm video)“; ale když si někdo posteskne
„Šíleně mě bolí hlava, tak jdu brufenovat.“,
nemusí už být zcela jasné, jaké značky bude
lék užitý proti bolesti. Některé z takto vytvořených slov mají spíše charakter příležitostných výrazů, jako v případě uložtovat (od názvu serveru Ulož.to) nebo vaxovat (od značky
vysavačů Vax), a jejich životnost je závislá
na existenci dané obchodní značky. A zda
budeme googlovat i bez Googlu, je otázka, na
kterou dokáže odpovědět jedině čas. l
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Věda přináší od svých počátků, spolu
s poznáním, doprovázeným tu a tam
možností chopit se kontroly nad jevy dříve
neovládanými, také obavy a dilemata. Které aplikace nových poznatků jsou žádoucí,
ba dokonce tak správné, že by bylo hříchem
se o ně nepokusit? Kde by naopak byla na
místě pokora a zdrženlivost (a nesejde na
tom, zda dosavadní stav věcí považujeme
za dílo Přírody, nebo Stvořitele), protože
nikdy nedokážeme domyslet všechny důsledky a cesta, která se lákavě otvírá, může
vést na kluzký svah směrem k nějakému
z možných pekel?

Hra Dotkni se vesmíru a pokračuj René
Levínského věcně vychází ze současného
stavu poznání a technických možností
v několika oborech. Autor, jenž ve své
osobě spojuje dramatika s matematikem
(a v obou oborech činnosti je po zásluze
uznáván), za hlavní podnět uvádí s tudie
matematického lingvisty Ilji Ripse o zákonitostech v knize Genesis. Druhým
stěžejním zdrojem inspirace byly objevy
v oblasti chemického dorozumívání
hmyzu (tato disciplína se po léta úspěšně
pěstuje v Ústavu organické chemie a biochemie AV) a možného významu velmi

malých změn genomu pro vznik nových
živočišných druhů, do nichž dramatika
uvedl chemický ekolog Aleš Svatoš.
Levínský na těchto základech vystavěl
vícevrstevnou dramatickou konstrukci, jež
divákovi v brilantních dějových zkratkách
výstižně předvádí některé modely vztahů
uvnitř vědecké komunity, úskalí prezentace
výsledků vědy v médiích, těžkosti vztahů
mezi partnery, jimž se ze života vytratilo
společné téma, a hlavně upozorní na možnosti genových manipulací a jejich etické
problémy.
Protagonista, biochemik Bohumil Plánovský (David Matásek), je přes nespornou
inteligenci svou sebestředností v lecčem
omezený. Duší technokrat má rád co nejvíce
dějů pod kontrolou. Ve chvíli, kdy dokáže
cíleně ovlivňovat genom octomilek, myslí
už na zdokonalování vlastního potomstva
stejnými nástroji. Mefistofelskou roli v jeho

První číslo vyšlo 3. května 1871

osudu sehraje někdejší spolužák, matematik Adam Šmíd (Saša Rašilov), jenž
jej přesvědčí o využitelnosti nástrojů
matematické lingvistky pro studium
genetického kódu. Ženským protipólem
Plánovského je jeho manželka Božidara
(Martina Preissová). Elegantní, hédonická, v profesi, jež s vědou nemá nic společného, ekonomicky úspěšnější. Po dvaceti
letech manželství už dávno vyrostla z obdivu k svému muži. A nerozpakuje se dát
mu to peprně najevo. Čtveřici hlavních
aktérů doplňuje doktorandka Anděla Suchemá (Pavlína Štorková), které na rozdíl
od Božidary Plánovský imponuje, s ním
sdílí odborné nadšení a je pro něj schopna
nasazení u skutečných studentek naštěstí
neobvyklého.
Další role patří vědcům z Plánovského
působiště, Ústavu chemické ekologie
AV ČR (Alois Švehlík, Ondřej Pavelka,
Igor Orozovič, Jan Bidlas), novinářce (Jana Janěková) a předsedovi spolku Sisyfos
(Jiří Štěpnička). Ne, Dotkni se vesmíru
není dokudrama. Ačkoli lokality (Dejvice, Stromovka, Letná) by mohly k této
myšlence svádět, ÚCHE zcela jistě není
obrazem ÚOCHB a ani divadelní postavy
nejsou doslovnými kopiemi žijících osob.
Přesto jsou pravdivé divadelně. Vztahy
a situace, ve kterých se postavy ocitají,
existují. Od banálních hovorů u kávy
z automatu, jako je špičkování o uhlíkové
stopě jedince užívajícího papírové kelímky, až po zaujetí pro vlastní obor, které
i osmdesátiletého doyena vede k sledování novinek a k touze mít ještě na čas své
místo u laboratorního stolu.
Chvályhodnou praxí Národního divadla
je forma tištěných programů p
 ředstavení,
které kromě tzv. „výplatní listiny“ a informací o autorovi a jeho inspiračních
zdrojích obsahují i plné texty her. Zde stojí
za pozorné čtení zejména stať Ondřeje
Lukšana „Etické aspekty v genetických
vědách“, která zasvěceně, a přitom
mimořádně sdělným a srozumitelným
způsobem poskytne čtenáři vhled do
současného stavu využívání genetických
manipulací u člověka. l

Michael Dum
mett: O při
stěhovalectví
a uprchlících
Nakladatelství Filozofického ústavu Filosofia,
edice Dnešní svět,
Praha 2016

Co vznikne ze
spojení filosofie
a rasové politiky? Kniha filosofa a člena Kongresu pro rasovou rovnost
o současném problému přistěhovalectví
a uprchlictví. Vzhledem k tomu, jak často
slyšíme z úst našich politiků větu „tyhle lidi
tu nechceme“, je kniha, určená původně pro
britskou veřejnost, vysoce aktuální i pro
české čtenáře. Neřeší se tu emoce, autor
nabízí přístup založený na povinnosti státu
pomáhat druhým v nouzi, právu na útočiště
a zachování lidské důstojnosti potřebných –
pravý opak populistických počinů politiků.
Milena
Lenderová:
K hříchu
i k modlitbě
Karolinum, Praha 2016

Osobní deníky,
korespondence,
memoáry, ženský
tisk i odborná
literatura lékařská,
právnická, pedagogická a filosofická – to všechno sloužilo
historičce Mileně Lenderové jako zdroj
a podklad k napsání další čtivé monografie,
která pojednává o ženách, jejich postavení
ve společnosti i jejich rodinném všedním
životě během 19. století. Tedy v době, kdy
drtivá většina viděla smysl svého života výhradně v manželství, mateřství,
službě rodině a kdy vzdělaných žen teprve
pozvolna přibývalo. První lékařky většinou rezignovaly na mateřství dobrovolně,
učitelky ze zákona. Volební právo dostaly
ženy v roce 1919…

ISSN 0042-4544 — 12 čísel ročně — evidenční č. MK ČR E 896 — Vydává Vesmír, s. r. o., Na Florenci 3, 110 00 Praha 1, tel.: 222 828 393, 394, 395,
fax: 222 828 396, e-mail: redakce@vesmir.cz, www.vesmir.cz — Nakladatelství zastupují jednatelé: Ivan Boháček, Stanislav Vaněk
Šéfredaktor: doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D. — Redakce: Ing. Eva Bobůrková (eva@boburka.cz) — Mgr. Ivan Boháček, vedoucí redakce (bohacek@vesmir.cz)
— Bc. Zora Göthová (gothova@vesmir.cz) — Mgr. Pavel Hošek (hosek@vesmir.cz) — Marek Janáč (marek.janac@seznam.cz) — RNDr. Stanislav Vaněk (vanek@vesmir.cz,
723 691 462) — Mgr. Ondřej Vrtiška (ovrtiska@gmail.com) — Návrh layoutu: Martin Vágner — Grafická úprava: Pavel Hošek

Redakční rada: prof. MUDr. M. Anděl (medicína) — RNDr. V. Cílek (geologie) — prof. RNDr. J. Černý (biologie) — prof. MUDr. F. Čiampor (virologie) — doc. RNDr. V. Ferák (molekulární biologie) — prof. RNDr. J. Flegr
(biologie) — doc. RNDr. D. Frynta (biologie) — RNDr. E. Ginter (výživa) — doc. Ing. I. M. Havel, Ph.D. (kognitivní věda) — prof. RNDr. Z. Herman (chemie, fyzikální chemie) — prof. MUDr. C. Höschl (medicína) —
Ing. F. Houdek (vědní publicistika, chemie) — Ing. M. Hudík, Ph.D. (společenské vědy) — doc. MUDr. Přemysl Jiruška (neurofyziologie) — Mgr. J. Kolář, Ph.D. (botanika) — prof. RNDr. S. Komárek (filozofie vědy)
— prof. RNDr. R. Kotecký (fyzika, matematika) — prof. RNDr. P. Kulhánek (fyzika) — doc. RNDr. J. Langer (fyzika) — prof. RNDr. O. Lapčík (biochemie) — doc. M. Lipoldová (molekulární biologie) — RNDr. V. Ložek
(paleontologie, geologie) — prof. RNDr. J. Palouš (astronomie) — prof. Ing. J. Petr (biologie) — doc. P. Pokorný, Ph.D. (paleontologie) — prof. RNDr. J. Roithová, Ph.D. (chemie, fyzikální chemie) — Mgr. C. Říha, Ph.D.
(architektura, urbanismus) — RNDr. J. Sádlo (botanika) — prof. RNDr. P. Slavíček, Ph.D. (chemie) — prof. Dr. D. Storch, Ph.D. (ekologie) — prof. Zuzana Storchová (molekulární biologie) — prof. MUDr. J. Syka (lékařské
vědy) — RNDr. P. Šíma (imunologie) — prof. Dr. Ing. O. Šráček (geochemie, geologie) — Mgr. J. Toman (biologie) — MUDr. J. Trnka, Ph.D. (medicína) — Mgr. M. Vácha, Ph.D. (etika) — doc. Ing. Z. Vašků (zemědělství) —
prof. RNDr. B. Velický (fyzika) — Mgr. M. Větrovcová, Ph.D. (matematika) — prof. Ing. Š. Vilček (molekulární biologie) — prof. RNDr. F. Vyskočil (fyziologie) — RNDr. V. Wagner (fyzika) — Mgr. P. Zouhar, Ph.D. (fyziologie)
— prof. RNDr. J. Zrzavý (biologie)
Inzerce: Stanislav Vaněk, mobil: 723 691 462, e-mail: vanek@vesmir.cz — Miluše Kukačková, mobil: 604 952 140, e-mail: kukackova@volny.cz, tel./fax: 475 211 639 — Marie Andresková, mobil: 776 464 580, e-mail:
andreskova@vesmir.cz. Předplatné: SEND Předplatné, P. O. Box 141, 140 21 Praha 4, tel.: 225 985 225, 777 333 370, 605 202 115, e-mail: send@send.cz, www.send.cz – předplatné na rok 970 Kč, předplatné na dva
roky 1750 Kč, předplatné na půl roku 499 Kč, cena čísla ve volném prodeji 96 Kč, cena jednoho čísla pro předplatitele 88 Kč. Administrativa: Zora Göthová (gothova@vesmir.cz), tel.: 222 828 394. Volný prodej: Rozšiřují
společnosti PNS, a. s., v Slovenské republice rozšiřují (stánky prodej 5,30 €) pro předplatitele 5,10 €: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, Stará Vajnorská 9, P. O. BOX 183, 830 00
Bratislava, infolinka 0800 188 826, e-mail: info@ipredplatne.sk, objednavky@ipredplatne.sk; pro předplatitele 5,10 €: Magnet Press Slovakia, s. r. o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava, tel.: 00421 (2) 67 201 931–33, fax:
67 201 910 a 20, 67 201 930, e-mail: magnet@press.sk. Sazba: Vesmír, s. r. o. (na skenech se podílí Thalia picta, s. r. o., Orebitská 7, 130 00 Praha 3, tel./fax: 272 732 444). Předtisková příprava a tisk: Serifa, s. r. o.,
Jinonická 80, 158 00 Praha 5, tel. 257 290 405. Redakční uzávěrka: 2. 2. 2017, vychází 9. 3. 2017 — Vesmír vychází s podporou NČLF a Nadačního fondu AVAST.
© Vesmír, s. r. o.
Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoli formě či jakýmkoli způsobem bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv.
Vydavatel nenese odpovědnost za údaje a názory autorů jednotlivých článků ani inzerce, včetně inzerce vkládané. Nevyžádané rukopisy nevracíme. VESMAD 96 (3) 121–184 (2017) 64 stran

180

Vesmír 96 , březen 2017

www.vesmir.cz

181

